AJUNTAMENT DE VILA
VILADAMAT
Plaça de l’1d’Octubre
’1d’Octubre, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 4 DE
NOVEMBRE DE 201
2019 (12/19)
A Viladamat, a 4 de novembre de 2019, essent les 20:00h.
h. i prèvia convocatòria,
es reuneixen a la sala d’actes de l’Ajuntament els regidors que es relacionen a
continuació, sota la presidència de l’Alcalde
l’Alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, i amb
l’assistència de la secretària habilitada,, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe.
Regidors presents::
GRUP MUNICIPAL
CIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
POPULARPOBLE ACTIU (CUP
(CUP-PA):
SRA. DOLORS PONS SAIS
CUP-PA
SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ
CUP
CUP-PA
SRA. MONTSE NADAL FEIXAS
CUP-PA
SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA
CUP
CUP-PA
SR. JORDI MASPOCH COMAMALA
CUP
CUP-PA
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA DE JUNTS PER VILADAMAT
(JUNTS):
SR. JOAN REIXACH SERRA
JUNTS
Ha excusat la seva absència lla regidora Alana Valls Soler.
Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats:
01.- APROVACIÓ
PROVACIÓ DE L
LES ACTES ANTERIORS (09/19,, 10/19, 11/19):
11/19
D’acord amb el què disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dde les
Entitats Locals, es proposa l’aprovació de lles actes corresponents al Ple ordinari de
d data
2 de setembre de 2019 (sessió núm. 009/19),, al Ple extraordinari urgent de data 14
d’octubre de 2019 (sessió núm. 10/19, de rebuig a la sentència del procés) i al Ple
extraordinari de data 21 d’octubre de 2019 (sessió núm. 11/19, de sorteig dels membres
de la mesa electoral per les eleccions a Corts Generals del 10 de novembre)
novembre).
Revisades les actes mencionades per part dels Regidors, queden
en totes aprovades
amb el vot favorable dels regidors presents, per unanimitat, acordant--se igualment la
seva remissió al Ministeri d’Administracions Públiques
Públiques, a través de Portal de Entidades
Locales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
Públicas, i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
Catalunya, a través de la
plataforma Eacat, així com la seva publicació a la pàgina web de l’ajuntament.
02.- APROVACIÓ
CIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL
BIENTAL PER A LA
IMPLANTACIÓ
D’UNA
UNITAT
DE
SUBMINISTRAMENT
DE
CARBURANTS I RENTAT D’AUTOMÒBILS (EXPEDIENT X2019000024):
X2019000
Instància presentada pel Sr. Joan Lluís Sánchez Muñoz, en representació de la
societat Full Energy 10, SL, número de Registre d’Entrada E2019000088, de data 29 de
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gener de 2019, mitjançant la qual sol·licita l’aprovació de llicència ambiental per a la
construcció d’una unitat de ssubministrament
ubministrament de carburant i rentat d’automòbils a la
Ctra. GI-623,
623, d’Orriols a L’Escala, Km. 16’75, d’acord amb el projecte redactat per
l’Enginyer Industrial En Dionís Cañada Ylla i els plànols i la documentació tècnica que
l’acompanyen.
L’arquitecte assessor municipal, En Joaquim Bover i Busquet, va emetre
informe inicial favorable en data 26 de març de 2019, determinant que la sol·licitud
formulada, juntament amb la documentació tècnica adjunta, s’havia de remetre al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la tramitació de la llicència ambiental
ambiental.
En data 16 d’abril de 2019 la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà va emetre informe previ en el que resol que
l’activitat NO està subjecte a avaluac
avaluació
ió ambiental simplificada i que manca en la
documentació tramesa la previsió anual de generació de residus i la classificació
d’aquests segons el codi CER (Exp. 2019/604).
La tramitació de la llicència ambiental es va sotmetre a informació pública
mitjançant
nçant anunci publicat en el BOP núm. 116, de 17 de juny de 2019, i a informació
veïnal. Durant el termini de trenta dies d’exposició pública no es van presentar
al·legacions.
Acreditada la informació pública i aportada la documentació que mancava
d’acordd amb l’informe previ emès
emès,, la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 3 de setembre de 2019, va emetre proposta
de resolució provisional.
Atès que durant el termini d’exposició pública de la proposta de resolució
provisional del Consell Comarcal no s’han presentat al·legacions ni s’han introduït
modificacions en el projecte, la proposta de resolució esdevé definitiva automàticament
i, a l’efecte,
ecte, es proposa l’aprovació de la llicència ambiental sol·licitada per part
d’aquest Ple municipal.
Per a la tramitació de la llicència ambiental s’ha aplicat el que determina la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- aprovar la llicència ambiental sol·licitada pel Sr. Joan Lluís Sánchez
Muñoz, en representació de la societat Full Energy 10, SL, per a la construcció d’una
unitat de subministrament de carburant i rentat d’automòbils a la Ctra. GI-623,
GI
d’Orriols
a L’Escala, Km. 16’75,, d’acord amb el projecte redactat per l’Enginyer Industrial En
Dionís Cañada Ylla i la resta de documentació tècnica aportada.
Segon.- notificar el present acord al sol·licitant de la llicència i liquidar-li
liquidar les
taxes corresponents a la tramitació de la llicència.
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Tercer.- informar de l’adopció del present acord d’aprovació de la llicència
ambiental a la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, notificant-li
li la finalització del procediment.
03.- APROVACIÓ
IÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE SOREA DEL
D
SEGON
TRIMESTRE DE 2019:
Ofici de Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU,
concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua potable de Viladamat, de data
19 de setembre de 2019, número de Registre d’Entrada E2019000924, mitjançant el
qual aporta la liquidació per la gestió de l’aigua corresponent al segon trimestre de
2019,, amb un saldo a favor de Sorea de DOS
DOS-CENTS CINQUANTA-TRES
TRES EUROS I
CINC CÈNTIMS (253,05€)
€).
L’estat de comptes a la data dóna un saldo total a favor de Sorea per la gestió del
subministrament d’aigua potable de DOS MIL SET
SET-CENTS
CENTS VINT-I-U
VINT
AMB
SETANTA-VUIT
VUIT EUROS (2.721,78
(2.721,78€).
Vista la liquidació presentada
presentada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden la
seva aprovació
04.- RATIFICACIÓ
CIÓ DE L
L’ACORD
ORD D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
DE TANCAMENT
ANCAMENT DEL SOLAR DE L’ESCOLA CEIP PUIG SEGALAR
(EXPEDIENT X2019000053)
X2019000053):
Mitjançant decret
ret d’alcaldia núm. 2019DECR000053, de data 22 d’octubre de
2019, es va adoptar l’acord següent:
Finalitzat el termini de presentació de propostes per participar en el procediment obert
simplificat per a la contractació de les obres de tancament del so
solar
lar de l’escola CEIP Puig
Segalar de Viladamat, es va constituir la Mesa de Contractació que va procedir, mitjançant la
Plataforma de serveis de contractació pública, a la verificació de la documentació tramesa. En
la licitació van participar les empreses seguidament detallades:
- E2019000972
- E2019000979
- E2019000997
- E2019001000

CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, SL
E. FÀBREGA GESTIONA OBRES, SL
EXCAVACIONS I OBRES RODÀ, SL
OBRES I CONSTRUCCIONS JOAN FUSTÉ, SL

D’acord amb l’acta emesa per la Mesa de Contractació, vistes les propostes
econòmiques de les empreses licitadores i atès el criteri únic d’adjudicació fixat en el Plec de
Clàusules Administratives reguladores del procediment de contractació, es proposa
l’adjudicació
adjudicació de les obres de Tancament del solar de l’escola CEIP Puig Segalar, a l’empresa
E. FÀBREGA GESTIONA OBRES, SL, per import de QUARANTA
QUARANTA-DOS
DOS MIL VUIT-CENTS
VUIT
CINQUANTA EUROS (42.850,00
(42.850,00€) més IVA de VUIT MIL NOU-CENTS
CENTS NORANTA-VUIT
NORANTA
AMB CINQUANTA EUROS (8.998,50
(8.998,50€), en total
CINQUANTA-UN
UN MIL VUIT-CENTS
VUIT
QUARANTA-VUIT
VUIT AMB CINQUANTA EUROS (51.848,50
(51.848,50€).
Atès que s’ha seguit el procediment establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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De conformitat amb les atribucions conferides a l’alcaldessa presidenta de
l’ajuntament conforme a allò disposat al punt 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei
de Contractes del Sector Públic, d’acord amb el qual correspon als alcaldes i president
presidents de les
entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió
de serveis i els contractes administratius especials, qquan
uan el seu valor estimat no superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros.
A l’efecte,
HE RESOLT:
Primer.- adjudicar les obres de Tancament del Solar de l’escola CEIP Puig Segalar a
l’empresa
empresa E. Fàbrega Gestiona Obres, SL, per import de 42.850,00
42.850,00€€ més IVA, en total
CINQUANTA-UN
UN MIL VUIT
VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT
VUIT AMB CINQUANTA EUROS
(51.848,50€).
Segon.- notificar el present acord a l’empresa adjudicatària requerint
requerint-la per tal de que
formalitzi
tzi la garantia definitiva fixada a les Bases Reguladores del procediment de contractació
i per tal de que, en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació
d’adjudicació de l’obra, en la forma prevista a l’article 151.2 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, comparegui davant la secretaria de l’ajuntament per a la formalització del
contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert per causa imputable al
contractista, l’ajuntament
tament podrà acordar la incautació de la garantia definitiva.
Tercer.- notificar el present acord a la resta d’empreses licitadores, d’acord amb el que
determina l’article 151.2 de la LCSP, i disposar la seva publicació en el perfil del contractant
de l’ajuntament.
Quart.- facultar a l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui
per fer efectius els acords precedents.
Cinquè.- ratificar el present acord en el primer Ple ordinari que es celebri.

Vista la present resolució els regidors presents, per unanimitat, acorden la seva
ratificació.
05.- ACORD
ORD D’INICI
NICI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE
L’ADJUDICATARI D’EXPLOTACIÓ DEL LOCAL SOCIAL PER A UNA
ACTIVITAT DE BALL:
Mitjançant conveni de data 1 de gener de 2019 es regula la cessió temporal del
Local Social a l’entitat Associació Empordà
Empordà-Ball
Ball per a l’organització de diferents
activitats de música d’orquestra i ball, la gestió de la venda d’entrades i el servei de bar.
El conveni té una durada d’un any
any,, finalitzant el proper 31 de desembre de 2019.
2019
De cares a la renovació del conveni, i per tal de respectar el principi d’igualtat,
s’estima convenient procedir a l’inici i tramitació d’un concurs públic que permeti la
participació d’altress possibles interessats en la gestió de l’activitat descrita.
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Vista la legislació vigent aplicable, concretament el Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
d’abril,, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals
locals; i
la Llei 9/2017, de 8 de novem
novembre, de Contractes del Sector Públic.
D’acord amb l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni
de les Administracions Públiques, “els contractes per a l’explotació dels béns
patrimonials s’adjudicaran per concurs, tret que, per les peculiaritats del bé, la
limitació de la demanda, la urgència resultant d’esdeveniments imprevisibles o la
singularitat de l’operació, procedeixi l’adjudicació directa
directa,, havent de justificar-se
justificar
a
l’expedient les circumstàncies determinants de la mateixa”.
El contracte que s’adjudiqui es regirà, quant a la seva preparació i adjudicació,
per les normes pròpies de la contractació administrativa.
El Ple és l’òrgan competent per a contractar, de conformitat amb la legislació
anteriorment detallada.
El Plec de Condicions que regirà el concurs és el que segueix:
PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR EL CONCURS PER A LA
CESSIÓ TEMPORAL DEL LOCAL SOCIAL DE VILADAMAT PER A ÚS
DETERMINAT
Article 1.- PLEC DE CONDICIONS:
És objecte del present Plec de Con
Condicions
dicions l’expedient de contractació per a la
cessió temporal del Local Social de Viladamat per a ús determinat, concretament
l’organització de diferents activitats de música d’orquestra i ball els caps de setmana i
festius.
Article 2.- OBJECTE DEL CONTRACTE:
Constitueix l’objecte del contracte a formalitzar mitjançant el present concurs el
bé immoble de titularitat municipal anomenat Local Social de Viladamat, ubicat en el
carrer Escoles de Viladamat.
Article 3.- FINALIT
FINALITAT DEL CONTRACTE:
La finalitat del present contracte és la cessió temporal del Local Social per a
l’organització d’activitats de música d’orquestra i ball els caps de setmana i alguns
dies festius a convenir amb l’ajuntament
l’ajuntament.
Article 4.- DURADA DEL CONTRACTE:
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La durada del contracte és d’un any i s’iniciarà a partir del dia 1 de gener de
2020. El contracte serà prorrogable per un termini màxim de quatre anys pr
previ acord
de les dues parts formalitzat abans del dia 30 de novemb
novembre
re de cada any.
Transcorregut el termini màxim establert de quatre anys caldrà procedir
obligatòriament a la celebració d’un nou concurs per a la cessió de l’ús del Local
Social per a l’activitat detallada
detallada.
Article 5.- PREU:
El preu de la cessió temporal del Local Social es correspon a la tarifa recollida
re
a la Taxa per a la utilització d’instal·lacions, materials i estris municipals vigent en
cada exercici, aplicable als dies en que s’ha desenvolupat activitat per part de
l’adjudicatari.
L’ingrés
és es formalitzarà per mesos vençuts, entre els dies 1 i 10 de cada mes,
mitjançant ingrés al compte de l’ajuntament especificat a l’efecte.
Article 6.- GARANTIES:
No es fixen garanties ni provisional ni definitiva.
Article 7.- DOCUMENTACIÓ A PRESENT
PRESENTAR
AR PELS LICITADORS:
Els licitadors hauran de presentar la següent documentació per a participar en
el concurs:
Sobre Núm. 1
«Documentació administrativa que presenta (identificació del licitador) al
concurs convocat per l’ajuntament de Viladamat per a l’adjudicació del contracte de
cessió temporal del Local Social per a ús determinat».
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent:
1.- La que acrediti la personalitat del licitador, mitjançant document nacional
d’identitat o document que el ssubstitueixi.
Quan el licitador no actuï en nom propi, haurà d’aportar: el seu propi document
nacional d’identitat (o document que el substitueixi) i el poder notarial que
acrediti la seva representació i facultats, degudament inscrit al Registre
mercantil.. El poder notarial, l’haurà de validar lla secretària de l’ajuntament.
Si el licitador actua en nom i representació d’una persona jurídica, haurà
d’adjuntar-hi,
hi, a més, els documents que, segons la nacionalitat de la persona
jurídica, exigeixen els article
articless 15.2 i 23 del Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, i 9 i 10 RGLCAP, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tant no s’oposi al TRLCSP.
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2.- Certificat acreditatiu de que el licitador no té deutes tributari
tributaris amb
l’ajuntament de Viladamat.
3.- Certificats de la Delegació del Ministeri d’Hisenda i del Ministeri de Treball
i Seguretat Social, si procedeixen, acreditatius de que el licitador es troba al
corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Administració de l’Estat i de les
seves obligacions
ons envers la Seguretat Social. Aquests certificats s’ajustaran a les
previsions dels articles 13, 15 i concordants del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre.
4.- Declaració
eclaració responsable conforme el licitador no es troba inclòs en cap
prohibició per contractar amb l’Administració pública d’entre les que
s’esmenten a l’article 60 TRLCSP.
5.- Una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i comunicacions.
Sobre Núm. 2
«Proposició que presenta (identificació del licitador) al concurs convocat per
l’ajuntament de Viladamat per a l’adjudicació del contracte cessió temporal del Local
Social per a ús determinat
determinat». Aquest
quest sobre contindrà l’oferta d’activitats,
d’activitats degudament
signada pel licitador o pel seu representant, segons el següent model:
«El senyor/la senyora.., domiciliat/ada a.., carrer...., núm...., amb DNI núm....,
major d’edat, en nom propi (o en representació de l’empresa..., amb domicili a...,
carrer...,., núm.... i NIF...), una vegada assabentat/ada de les condicions exigides per
optar a l’adjudicació de la cessió
essió temporal del Local Social per a ús determinat,
concretament per a l’organització de diferents activitats de música d’orquestra i ball, la
gestió
ió de la venda d’entrades i el servei de bar
bar, ofereix la realització de les activitats
seguidament detallades,, amb submissió al corresponent plec de condicions.
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes les
condicions
ns exigides per a contractar amb l’Administració i que no està inclòs en cap
prohibició per contractar, conforme a l’article 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Lloc, data i signatura del licitador.»
Cal concretar en aquest sobre:
-

Les activitats que es volen desenvolupar en el Local Social, detallant el
calendari de les mateixes

-

Les activitats complementàries que el licitador pot portar a terme en
col·laboració amb l’ajuntament i entitats municipals en festes i activitats
festives i culturals
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-

Detall de la gestió del bar ubicat a l’espai del Local Social

Article 8.-. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
PROPOSICIONS:
El termini de presentació de proposicions és de deu dies naturals, a comptar des
del següent al de la publicació de l'anunci de convocatòria del concurs al Butlletí
Oficial de la Província de Girona
Girona.
Les proposicions es presentaran per Seu Electrònica ((www.viladam
www.viladamat.cat – seu
electrònica – tràmits ajuntament).
Article 9.- MESA DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTACIÓ:
La Mesa de contractació serà la del propi Ajuntament de Viladamat i estarà
presidida per l’alcaldessa,
ssa, Dolors Pons Sais, i integrada pell Regidor d’Esports i Festes,
Daniel Armengol Garcia, així com pe
per la Secretària municipal.
La Mesa es constituirà el primer dia hàbil següent a la finalització del termini
de presentació de proposicions, a la Casa consistorial, a les 19:00 hores, per a procedir
a obrir els sobres que continguin les proposicions dels licitadors. Prèviament, haurà
obert i examinat la documentació administrativa corresponent a cada licitador, a
efectes d’admetre’ls a la licitació.
La Mesa decidirà proposar l’adjudicació de
del contracte de cessió temporal
d’acord amb els criteris seguidament detallats:
-

La disponibilitat del licitador per participar i col·laborar en les festes i
activitats municipals culturals i festives
festives. Concretar

-

La proximitat geogràfica del licitador

-

La gestió del bar del Local Social

La proposta formulada serà elevada al Ple municipal, a través de l’alcaldessa,
l’alcalde
per a que adopti la resolució pertinent.
Article 10.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
CONTRACTE:
El contracte dee cessió temporal del Local Social es formalitzarà
arà en document
administratiu signat per ambdues parts
parts.
Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment de concurs per a
l’adjudicació del contracte de cessió temporal del Local Social perr a ús determinat,
concretament per a l’organització de diferents activitats de música d’orquestra i ball, la
gestió de la venda d’entrades i el servei de bar.
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Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que ha de regir el citat
concurs i disposar l’obertura de la fase de licitació
licitació.
Tercer.- Publicar el present acord i les Bases en el BOP de Girona i a la pàgina
web de l’ajuntament per al seu coneixement
coneixement.
06.- ASSUMPTES URGENTS
URGENTS:
No hi ha assumptes urgents.
07.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN :
Des de la data del darrer Ple ordinari s’han dictat els següents decrets d’alcaldia i
s’han aprovat les següents llicències d’obra
d’obra:
-

Decret 2019DEC0000447, de data 03/09/2019. Expedient X2019000108,
X2019000
acordant la
convocatòria de concurs obert per a la pprovisió
isió d’una plaça de personal de neteja
amb contracte laboral de 15 hores setmanals. Igualme
Igualment s’aproven les Bases
Reguladores
dores del procés de selecció.

-

Decret 2019DEC0000448, de data 06/09/2019.
/2019. Expedient X2019000105,
X2019000
aprovant la
llista
sta d’admesos i exclosos en el concurs obert per a la provisió de la plaça de
dinamitzador cultural de l’ajuntament
l’ajuntament.

-

Decret 2019DEC0000449, de data 08/10/2019.
/2019. Expedient X2019000112,
X2019000
aprovant
llicència d’obres a nom d’
d’Assumpció Armengou per a la rehabilitació
ció del
d cobert del
magatzem annex a l’Hostal L’Esplai
L’Esplai, d’acord amb el pressupost
ssupost de l’empresa
Cobertècnics, SLU.

-

Decret 2019DEC000050
50, de data 10/10/2019.
0/2019. Expedient X2019000110,
X2019000
aprovant
llicència d’obres a nom de JJoan Sánchez per a la construcció
ió d’una piscina a
l’habitatge del carrer Marinada, 55, d’acord amb el projecte de l’arquitecte
arquitecte tècnic
Jordi Delgado,, visat pel Col·legi d’
d’Arquitectes Tècnics de Girona.

-

Decret 2019DECR0000
2019DECR000051, de data 11/10/2019,
0/2019, Expedient X2019000111,
X2019000
aprovant
llicència d’obres a nom dd’Eva Creixell i Isaac Moya per a la construcció
construc
d’un
habitatge unifamiliar aïllat en el Camí de Palauborrell, PA4, d’acord amb el projecte
redactat per l’arquitecte
arquitecte Irene Sancho Janoher.

-

Decret 2019DECR0000
2019DECR000054, de data 24/10/2019, Expedient X2019000018, aprovant
la llicència ambiental per a la implantació d’una activitat d’aparcament de
caravanes, Pla Especial Caravàning, a la Parcel·la 11 del Polígon 2, d’acord amb el
projecte visat de l’arquitecte Joan Ribas Xargay
Xargay.

-

Decret 2019DECR0000
2019DECR000055, de data 24/10/2019,
0/2019, Expedient X2018000108,
X20180001
aprovant
la llista d’admesos i exclosos en el concurs obert per a la provisió de la plaça de
personal de neteja.
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-

Decret 2019DECR000056, de data 24/10/2019,
0/2019, Expedient X2019000113,
X20190001
acordant
l’aprovació de llicència d’obres a nom de Conxita Tornabell per a l’execució de
reformes interiors a l’habitatge del carrer de l’Església, 2, d’acord amb el pressupost
del constructor Francisco Javier López Calmaestr
Calmaestra.

-

Decret 2019DECR000057, de data 28/10/2019, Expedient X2019000127, acordant
l’aprovació de l’expedició
’expedició d’una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució, modalitat no conductor, a nom de la Sra. Maria Soto Serrano.

-

Decret 2019DECR0000
2019DECR000058,
58, de data 28/10/2019, Expedient X2019000121, acordant
l’aprovació de llicència d’obres a nom de Josep Gibrat Ximinis per a l’enderroc
d’un pou existent en el ja
jardí de l’habitatge del carrer Migdia, 4.

-

Ha quedat definitivament aprovada la modificació de crèdit 01/19, aprovada
inicialment
ialment pel Ple ordinari de data 02/09/2019 i publicada en el BOP núm. 188, de
data 01/10/2019, al no haver
haver-se
se presentat al·legacions durant el termini d’exposició
pública. Es procedirà a la publicació de l’aprovació definitiva en el BOP juntament
amb un resum de la modificació a nivell de capítols
capítols.

-

Ha quedat definitivament aprovada la modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2020,, aprovada inicialment pel Ple ordinari de data 02/09/2019 i publicada
en el BOP núm. 181,, de data 20/09/2019, al no haver-se
se presentat al·legacions
durant el termini d’exposició pública. Es procedirà a la publicació de l’
l’acord
d’aprovació
aprovació definitiva en el BOP juntament amb les modificacions aprovades.
aprovades
Seguidament, posa en coneixement ddel
el ple els següents assumptes:

Primer.- l’alcaldessa Dolors Pons posa en coneixement del Ple les següents
informacions:
1.- per tal d’adequar
d’adequar-nos
nos a la legislació en matèria laboral, s’ha demanat
pressupost per a la instal·lació un sistema de control d’horari del personal de
l’ajuntament.
2.- dins el Programa Treball i Formació del SOC, gestionat a través del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, s’han adjudicat provisionalment les dues places
sol·licitades, concretament: una del Programa PANP, de sis mesos de durada, per les
tasques administratives d’arxiu, i una altra del Programa DONA, de dotze mesos de
durada, per a la gestió de la recollida domiciliària de residus. Properament s’iniciaran
les entrevistes als candidats de cada línia.
3.- fins a la data, s’han executat algunes de les actuacions aprovades pel Pla de
Participació d’aquest any 2019, com les millores a l’escol
l’escolaa (plaques solars, aire
condicionat), la millora de part de l’enllumenat públic amb el canvi a leds i l’aprovació
del projecte d’urbanització del carrer Ateneu. Les obres es licitaran a principis de l’any
2020.
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4.- d’acord amb la demanda dels usuaris, ess sol·licitarà a Dipsalut un canvi
d’horari
horari de la dinamització a la gent gran en el Parc de Salut, passant a dijous a les
15:30h.
5.- temporalment, i fins a la resolució del problema, s’està prestant el servei de
dispensari municipal a la gent de L’Armentera per l’existència d’esquerdes en el seu
dispensari.
6.- des de l’equip de govern es vol posar de manifest el rebuig de la sentència
sent
del
cas de l’anomenada manada de Manresa, que considera que una violació a una menor és
únicament un cas d’abús sexual.
7.- igualment es vol recordar a les set víctimes de violència de gènere
assassinades des de gener de 2019.
Segon.- la Regidora
ra d’Aspectes Socials i Educació, Montse Nadal, exposa les
següents informacions:
1.- el dia 3 de setembre es va celebrar una reunió amb el Sr. Fonolleras, director
dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, per parlar de l’execució de la tercera fase
de les obres d’ampliació de l’escola
l’escola. Des del Departament es va assegurar que tenen
ganes d’acabar les obres i que intentaran que la tercera fase s’inclogui en el RAM 2020
o 2021. Des de l’ajuntament es seguirà insistint en ll’execució
’execució de la fase.
2.- estan definitivament instal·lades les plaques fotovoltaiques de l’escola però
encara no estan en funcionament
funcionament. S’està pendent de l’empresa.
3.- s’ha aprovat el ppressupost per a la instal·lació de l’alarma
alarma a l’escola i
pròximament
ximament quedarà instal·lada
instal·lada. Igualment s’acabarà de fer el tros de vorera que queda
pendent.
4.- els propers dies farà vacances la treballadora encarregada dels treballs de
neteja de l’escola. Durant aquests dies es contractarà una empresa de neteja pe
pels dies
d’escola.
5.- en nom de la Regidora Alana Valls, s’informa de l’èxit de la venda
d’entrades de teatre Temporada Alta. En total s’han apuntat 27 persones, algunes en
vàries obres de teatre. Igualment, s’informa de l’exposició de fotos de la fotògr
fotògrafa
Clàudia Serrahima que es realitzarà a la Plaça de l’1 d’Octubre el mes de desembre.
6.- es demanarà al CAP de L’Escala la possibilitat de realitzar un curs de
funcionament del desfibril·lador.
Tercer.- el Regidor d’Esports i Festes, Daniel Armengol, exposa:
1.- s’està treballant en la celebració de la Quina els dies de Nadal
Nadal.
2.- igualment ja s’estan acabant de concretar els actes de la festa d’hivern
d’hivern. El dia
7 els Sant Felius organitzen un concert i el dia 8 hi haurà sardanes a la Plaça i vermut.
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Quart.- El Regidor d’Urbanisme i Medi Rural, Mia Gasull, posa en coneixement
del Ple els següents assumptes:
1.- com a conseqüència dels danys provocats pe
pelss temporals, s’han executat
treballs d’urgència de reparació de diferents camins rurals i de muntanya. Es parlarà
amb l’ACA per tal de poder procedir a la neteja dels torrents i es demanarà suport
econòmic a la Diputació de Girona per realitzar més treballs de millora dels camins.
2.- el dia 6 de desemb
desembre
re es realitzarà una nova jornada de l’ADF a Palauborrell
Palau
per acabar el tallafocs que determina el Pla de prevenció d’Incendis
d’Incendis.
3.- des de l’ajuntament es recolliran les dades d’aquells qui vulguin obternir el
carnet verd de l’ADF. Quan hi hagi quòrum suficient, s’organitzarà un curs de formació.
L’ajuntament
juntament de Ventalló i el de Garrigoles han sol·licitat poder entrar a formar part dde
l’ADF puig Segalar.
Cinquè.- el Regidor de Transició Ecològica i Energètica, i Serveis, Jordi
Maspoch exposa al Ple:
1.- s’ha acordat amb el propietari de Ca la Cristina la realització de treballs de
millora del carril bici en aquell sector, senyali
senyalitzant
tzant el pas del carril bici i eliminant els
graons actualment existents
existents.
2.- es va realitzar una reunió sobre el Pla Estratègic de recollida de residus amb
representants del Consell
onsell Comarcal de l’Alt Empordà i diferents ajuntaments de la
comarca. Es van plantejar tres propostes: la recollida por
porta a porta,, els contenidors amb
targeta i un servei mixt. El que es busca és optimitzar la selecció dels residus i abaratir
costos.
08.- PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES:
El Regidor de Junts per Viladamat, Joan Reixach, exposa, en relació amb la
proposta d’organitzar cursos de formació en suport vital, que ell és monitor i està
disposat a portar a terme els cursos que convingui, tant a l’ajuntament com a l’escola
per als infants,
fants, aportant el material de suport que sigui necessari. Creu que aquesta
formació és molt convenient i pot ajudar en casos d’emergència.
La Regidora Montse Nadal agraeix i accepta la proposta del Sr. Reixach,
acordant consensuar dates per passat feste
festes de Nadal.
I no havent-hi
hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 20 hores i 30
minuts del dia d’avui.
L’alcaldessa,
Dolors Pons Sais
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